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Dzień Gutanowa 2014

Szanowni Mieszkańcy Gutanowa
Przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Wieści
Gutanowskich.
Na łamach niniejszej ulotki chcielibyśmy przybliżyć
Państwu sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania
naszej miejscowości.
Z Poważaniem
Renata Wartacz
Tadeusz Barszcz
www.gutanow.pl

email: gutanow@wp.pl

Wybory Sołeckie 2014
W dniu 28 sierpnia 2014 roku w Świetlicy Wiejskiej w
Gutanowie odbyło się zebranie wiejskie podczas którego
dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W zebraniu
uczestniczyło 98 mieszkańców.
Wynik wyborów:
Rada Sołecka: Sylwester Pszczoła, Zenon Filipek, Józef
Chałas, Kazimierz Staniak
Sołtys: Renata Wartacz
Wybranym gratulujemy i życzymy dużo zapału oraz
satysfakcji z pełnienia funkcji społecznej.
Dzień Seniora
W dniu 8 listopada 2014 roku w gutanowskiej świetlicy
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane
przez gutanowskie Koło nr 12 Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Spotkanie poprzedziła
msza święta w naszej kaplicy odprawiona przez
proboszcza Zenona Małyszka w intencji seniorów.
Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością Wójt
Kazimierz Firlej z małżonką i panią Wice-wójt oraz
goście z zaprzyjaźnionych organizacji emeryckich.
Ekoenergia w Gutanowie

Od września w naszej miejscowości realizowany był
montaż solarów (31 szt.) oraz 2 kotłów CO w ramach
projektu
„Ekoenergia
dla
Gminy
dofinansowanego z funduszy europejskich.

Garbów”

Droga Powiatowa Garbów-Gutanów
Na październikowej sesji Rady Gminy Garbów podjęto
decyzję o przejęciu (na czas remontu) drogi powiatowej
Garbów-Gutanów. Celem tego działania jest pozyskanie
dofinansowania z Narodowego Programu Rozbudowy
Dróg Lokalnych. Gmina złożyła wniosek który ma
obejmować remont ok. 6 km dróg (nowy asfalt), projekt
obejmuje również wykonanie chodnika o długości ok.
2200 m z czego 600 m ma być wykonane w Gutanowie.
Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji na
remont naszej drogi spodziewana jest pod koniec
grudnia.

W dniu 13 lipca 2014 roku w świetlicy wiejskiej i terenie
wokół odbył się festyn „Dzień Gutanowa 2014”. Tuż po
godzinie 13.00 rozpoczęły się występy sceniczne. Wśród
występujących byli: Międzypokoleniowy Chór JUBILAT,
Grupa Teatralna z Lesiec oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Ługowa oraz Danuta Zdun z Kabaretu pod
Wydrwigroszem. Mieszkańcy Gutanowa podczas występu
nawiązali do osoby Bronisława Pietraka, którego setną
rocznicę urodzin obchodziliśmy wiosną. Należy dodać że
KGW z Ługowa otworzyło na placu przed świetlicą stoisko
ze swojskimi produktami. Po występach scenicznych ciężar
imprezy przeniósł się na plac zabaw, gdzie dla dzieci
zorganizowano liczne konkursy z nagrodami oraz gry i
zabawy, była również możliwość przejażdżki na kucykach.
Dla wszystkich przygotowano grochówkę, bigos i swojski
kompot. Impreza trwała do późnych godzin wieczornych.
Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie IV Konkursu
win i nalewek Ziemi Gutanowskiej. Protokoły Komisji
Konkursowych przedstawiają następującą klasyfikację:
Kategoria Wino: 1. Barbara Woźniak, 2. Henryk Woźniak,
3. Tadeusz Barszcz.
Kategoria Nalewka: 1. Woźniak Henryk, 2. Barszcz
Tadeusz, 3. Piwkowska Janina.
Zwycięzcom gratulujemy
Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do
organizacji imprezy. Fotorelacja z imprezy dostępna na
stronie internetowej www.gutanow.pl
Narodowe Czytanie 2014
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" zostało zakwalifikowane
do akcji Narodowe Czytanie 2014, której organizatorem
był Prezydent RP. W Gutanowie Narodowe Czytanie
odbyło się w dniu 6 września 2014r. o godz. 17.00 w
świetlicy wiejskiej. Uczestnicy spotkania czytali utwory
Henryka Sienkiewicza. Największą uwagę słuchaczy
przykuły fragment trylogii których treści nawiązywały do
naszych terenów w tym Garbowa (przemarsz i obozowanie
Karola Gustawa przez Lubelszczyznę).
Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością pani dr historii
Agnieszka Nalewajek która rozwinęła najciekawsze wątki
historyczne w tym dotyczące Gutanowa.
Biblioteka w Gutanowie
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" powołało do życia
bibliotekę – zapraszamy do korzystania ze zgromadzonego
księgozbioru. Więcej informacji na www.gutanow.pl
Rajd Samochodowy
W dniu 27 września 2014 odbył się Samochodowy Rajd
Nadwiślański - Odcinek Specjalny przez Gutanów.
Podczas dwóch przejazdów (przed południem i
popołudniu) kilkadziesiąt kolorowych aut sportowych
przejechało przez naszą miejscowość dostarczając
niezapomnianych
wrażeń
licznie
zgromadzonej
publiczności.
Wspomniany OS przebiegał po trasie
Ludwinów-Czesławice- Gutanów-Garbów.

Warsztat „obrazy ze skóry”

Fundusz Sołecki na 2015 rok

W dniu 10 i 18 listopada 2014 roku w świetlicy wiejskiej
w Gutanowie odbył się warsztat pt. „obrazy ze skóry”
podczas których uczestnicy mogli zapoznać się ze
sposobami wykorzystania skóry jako materiału
zdobniczego. Zajęcia poprowadziła Pani Elżbieta Prażmo
z Garbowa w których uczestniczyło 7 osób z naszej
miejscowości. Podczas dwóch kilkugodzinnych spotkań
każda uczestniczka wykonała obraz, w którym wszystkie
elementy zostały wykonane ze skóry. Efekt pracy
uczestniczek oraz proces twórczy można obejrzeć w
naszej
stronie
internetowej
www.gutanow.pl,
Organizatorem warsztatu było Stowarzyszenie „Nasz
Gutanów” a koordynatorem pani sołtys Renara Wartacz.

W dniu 11 września odbyło się zebranie wiejskie podczas
którego podjęto uchwałę dotyczącą przeznaczenia
funduszu sołeckiego na rok 2015
Kwota funduszu sołeckiego - 17 811 zł została
podzielona w następujący sposób:
1. Zakup kamienia do naprawy dróg – 7 000 zł,
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (po remoncie) w
podstawowe sprzęty świetlicowe (krzesła, stoły) – 6 000,
3. Zakup strojów dla członków Chóru Jubilat – 2 000 zł,
4. Organizacja imprezy z okazji obchodów 70-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich w Gutanowie – 1 811 zł
5. Utrzymanie porządku na terenie wokół świetlicy (w
tym głównie koszenie) – 1 000 zł.
Wniosek z takim przeznaczeniem funduszu sołeckiego
został złożony w gminie.

STOWARZYSZENIE "NASZ GUTANÓW"

Zaprasza na planowany w grudniu warsztat pt.
„ozdoby i podarki świąteczne”
Zapisy i informacja u pani Renaty Wartacz tel. 885385840
Remont świetlicy
Miło nam poinformować, że nasze długoletnie starania o
remont gutanowskiej świetlicy mają pozytywny finał.
Latem gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy
Działania o wsparcie z działania odnowa i rozwój wsi na
remont świetlicy w Gutanowie (Klub Rolnika). Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie. W październiku został
ogłoszony przetarg który wygrał Zakład RemontowoBudowlany Andrzej Wiśniewski z Łukowa. Firma
zaoferowała że za kwotę 152.553,39 zł wykona remont
obiektu który obejmuje wymianę dachu, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków i ocieplenia
ścian, opaski odwadniającej ponadto zostanie wykonana
instalacja elektryczna oraz węzeł sanitarny (łazienka).
Projekt remontu nie obejmuje wykonania ogrzewania w
związku z tym na październikowej sesji poprosiłem
(radny) o rozwiązanie tej kwestii co zostało pozytywnie
przyjęte – miejmy nadzieję że sprawa zostanie pomyślnie
zakończona. Należy dodać, że zgodnie z założeniami
remont ma być zakończony w marcu 2015r.
Pożegnanie Radnego
240 tyś
Szanowni
Odnowa wsiMieszkańcy Gutanowa dziękuję Wam za te
cztery lata podczas których dzięki Waszemu poparciu
pełniłem funkcję radnego. Starałem się sumiennie
wypełniać obowiązki i godnie reprezentować naszą
miejscowość. Jakość mojej działalności pozostawiam
Państwa ocenie. Nie zdecydowałem się kandydować w
ostatnich wyborach ponieważ w moim życiu pojawił się
inny priorytet – rodzina. Jeżeli kogoś zawiodłem lub w
jakiś sposób uraziłem – przepraszam. Jednocześnie
deklaruję że nie wycofuję się całkowicie z życia
społecznego naszej miejscowości i oferują swoją pomoc w
działaniach na rzecz Gutanowa i jego mieszkańców.
Tadeusz Barszcz
Szanowni Państwo
Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły, sugestie, uwagi
dotyczące funkcjonowania naszego sołectwa wówczas
prosimy o informacje na ten temat.
Z Poważaniem
Renata Wartacz
Tadeusz Barszcz

Inwestycje drogowe w 2014 roku
Na przełomie maja i czerwca została wykonana
nawierzchnia betonowa na 6 odcinakach gutanowskich
dróg o łącznej długości ok. 2000 m za kwotę 212 tyś. We
wrześniu wykonana została
betonówka na drodze
powiatowej nr 2202L koło Państwa Deputatówów (654m
– 80 tyś zł). Z funduszu sołeckiego zakupiono 7
samochodów kamienia którym została utwardzona droga
graniczna z Paulinowem i koło lasu (koło Pszczołów).
Wybory Samorządowe 2014 – wyniki
W dniu 16 listopada 2014 roku odbyły się wybory
samorządowe podczas których wybrani zostali radni
szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.
Został również wybrany Wójt na 4-letnią kadencję.
został Józef Chałas
Powiatu z naszego okręgu nr 3 (Garbów,
Jastków) zakwalifikowali się - Jan Czubak (PSL),
Krzysztof Górecki (PiS), Grzegorz Kozioł (PiS), Robert
Wójcik (PSL)
Projekt Bożonarodzeniowe tradycje
Stowarzyszenie "Nasz Gutanów" planuje realizację
projektu
z
dofinansowaniem
unijnym
pt.
„Bożonarodzeniowe tradycje”. W ramach którego
przewidziane
jest
zorganizowanie
warsztatu
rękodzielniczego (wykonywania ozdób świątecznych),
kulinarnego (tradycyjne potrawy wigilijne) i imprezy
podsumowującej z występami zespołów. Planowane jest
również wystawienie tradycyjnych jasełek przez
mieszkańców Gutanowia. Projekt będzie realizowany
jeżeli otrzymamy pożyczkę z gminy oraz będzie
wystarczające zaangażowanie mieszkańców. W związku z
tym zapraszamy wszystkich chętnych (niezależnie od
wieku) do udziału w projekcie.
Informacja u pani Renaty Wartacz tel. 885385840

Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA SKŁADAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM
GUTANOWA NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
ZDROWYCH, RADOSNYCH I POGODNYCH ŚWIAT ORAZ
UDANEGO SYLWESTRA I POMYŚLNEGO ROKU 2015

